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Luboń dnia15 lipca 2021 r. 

 

ZAWIADAMIAJĄCY: 

Piotr Woźniak 
 

 
 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa  

skr. poczt. 419 

oraz 

UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA 

Niżej podpisany Piotr Woźniak, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) b) Ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym 
informuję, że w wyniku przeniesienia przeze mnie w dniu 14 lipca 2021 roku 594.265 (pięćset 
dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji w kapitale zakładowym UHY ECA 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stanowiących 11,46% kapitału zakładowego 
Spółki oraz uprawniających do wykonywania 594.265 głosów stanowiących 11,46% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje”), na rzecz spółki UHY ECA Podatki sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) („Zbycie Akcji”), doszło do zmniejszenia 
posiadanego przeze mnie udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki z 11,46% do 0% ogólnej liczby głosów. 

Przed Zbyciem Akcji posiadałem 594.265 akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiących 11,46% 
kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 594.265 głosów stanowiących 11,46% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Aktualnie, tj. po Zbyciu Akcji, nie posiadam żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki i nie 
przysługują mi żadne głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie występują osoby, o których 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c. Ustawy o ofercie. 

Nie posiadam instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo 
uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, 
wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i 
mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu 
poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne, 
a o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie. 
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Nie posiadam głosów z akcji wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 7) i 8) Ustawy o ofercie, w 
związku z tym łączna suma liczby głosów, o której mowa w 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie, wynosi 0 
głosów, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
Zawiadamiający: 
 

 

__________________________ 
Piotr Woźniak 
 

 




